Besluitenlijst 26 mei 2014
Middelburg, 27 mei 2014
nr.

14008059

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op:
26 mei 2014, 19.00 uur, in de Statenzaal, Abdij 10 te Middelburg.

1.

Opening en berichten van verhindering
Opening om 19.00 uur. De leden Beekman (CU), Van Dijen (SP), De Paepe (VVD) en Thomaes (PVV)
zijn verhinderd.

2.

Mededelingen

3.

Vaststellen agenda
Conclusie: de agenda wordt vastgesteld.

4.

Benoeming en beëdiging nieuw statenlid

5.

Schorsing van de vergadering i.v.m. benoeming opvolger in de Staten

6.

Onderzoek geloofsbrieven van de heer F. van Oorschot, wonende te Terneuzen
Benoeming commissie van onderzoek geloofsbrieven, bestaande uit de leden Van Unen (voorzitter),
Colijn en De Putter
De commissie van onderzoek naar de geloofsbrieven heeft de geloofsbrieven van de heer F. van Oorschot in orde bevonden en adviseert Provinciale Staten om hem toe te laten tot de Staten van Zeeland.
Conclusie: zonder discussie, zonder hoofdelijke stemming wordt de heer Van Oorschot toegelaten tot
de Staten van Zeeland.

7.

Beëdiging statenlid Van Oorschot
Beëdiging van de heer Van Oorschot door het afleggen van de belofte.

8.
9.

Ingekomen stukken
Brief van de Regionale OmgevingsDienst RUD Zeeland van 25 maart 2014 met
conceptbegroting 2015 RUD Zeeland
Afdoeningsvoorstel: betrekken bij brief van GS van 22 april 2014 met zienswijze op
conceptbegroting 2015 RUD Zeeland

14004589

Conclusie: zonder discussie, zonder hoofdelijke stemming afdoeningsvoorstel overgenomen.
10.

Ingekomen stukken GS en cvdK
11. Brief van GS van 22 april 2014 met zienswijze op conceptbegroting 2015 RUD
Zeeland
Afdoeningsvoorstel: instemmen met voorstel van GS om geen zienswijze in te dienen
Conclusie: zonder discussie, zonder hoofdelijke stemming afdoeningsvoorstel overgenomen.

14006483

12.

Voorstellen
13. Statenvoorstel Tweede bestuurlijke consultatie van de concept-Voorkeursstrategie
voor de Zuidwestelijke Delta
Amendement 1 ingediend door het lid Van Burg (SGP) over uitwerking zoetvoorziening naar Tholen en St. Philipsland; uitgangspunt is dat de beschikbaarheid en betaalbaarheid voor de gebruikers vergelijkbaar is met de huidige situatie.
Amendement 2 ingediend door het lid Van Haperen (PvdA) over schrappen zinsnede in bijlage 7, pagina 3, 'beslissing zand', laatste zinsnede 1e alinea en vervangen
door de formulering 'De provincie Zeeland is van mening dat alle Zeeuwse getijdenwateren, dus ook de Oosterschelde, onderdeel moeten zijn van en moeten meegroeien met het zanddelend Kustsysteem. Zij verzoekt de Stuurgroep Zuidwestelijke
Delta dit punt een onderdeel te laten zijn van de integrale voorkeursstrategie.'
Motie 3 ingediend door het lid Harpe (GL) over o.a. rekening houden met rapport
Veerman, uitsluiten van vierde verruiming van de Westerschelde door PS.
Motie 3, gewijzigd ingediend door het lid Harpe (GL), in die zin dat m.b.t. de Westerschelde de zinsnede 'zelfstandig onderzoek te doen naar de morfologie in de Westerschelde en dit te vervolgens te delen met Vlaanderen' wordt geschrapt.
Motie 4 ingediend door het lid Robesin (PvZ) over Deltaveiligheid Westerschelde.
Toezeggingen gedeputeerde Schönknecht:
1. Ik zal PS het schetsplaatje van het project Vlaamse Baaien toesturen.
2. Ik zal de strekking van de motie Deltaveiligheid Westerschelde, t.w. een oproep voor een integrale benadering van de Westerscheldeproblematiek, serieus meenemen naar de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta
Conclusie t.a.v. motie 3 gewijzigd: ingetrokken door de indiener.
Conclusie t.a.v. motie 4: ingetrokken door de indiener.
Conclusie t.a.v. amendement 1: aangenomen met de stemmen van de aanwezige
leden van de fracties van D66 en GL tegen.
Conclusie t.a.v. amendement 2: met algemene stemmen aangenomen.
Conclusie t.a.v. voorstel: zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen
aangenomen.

14.

Vragensessie

15.

Moties niet behorend bij een agendapunt

16.

Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd

17.

Sluiting om 21.15 uur.
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UITV-152

Herkenbaar en Betrokken I

Amendement m.b.t. het Statenvoorstel concept-Voorkeursstrategie voor de Zuid Westelijke Delta

AMENDEMENT VAN HET LID VAN BURG
Ontvangen: maandag 26 mei 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
In het dictum toevoegen als punt 2A:

- Dat bij uitwerking van de zoetwatervoorziening naar Tholen en St Philipsland het uitgangspunt is dat
de beschikbaarheid en betaaibaarheid voor de gebruikers vergelijkbaar is met de huidige situatie.

Toelichting
Er wordt zeer veel energie en geld geïnvesteerd in een zoetwatervoorziening voor met name
landbouw gerelateerde activiteiten op Tholen en St Philipsland. Deze investering moet wel gebruikt
gaan worden wil dit een zinvolle investering zijn. Hiervoor zal nauw overleg met huidige en eventuele
nieuwe gebruikers nodig zijn.

Ingediend namens de SGP fractie door J.J. van Burg

www.sgp-zeeland.nl

ChristenUnie
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AMENDEMENT
Van de Statenleden Anton van Haperen, Joan van Burg, Paul Colijn en Roland van Tilborg
Ontvangen 26 mei 2014

Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op maandag 26 mei 2014 amenderen het
dictum van het Statenvoorstel Tweede bestuurlijke consultatie van de concept-Voorkeursstrategie
voor de Zuidwestelijke Delta (UITV-152) door aan het eerste punt toe te voegen :
"Deze instemming geldt niet voor de laatste zin in de brief in bijlage 7 van de eerste alinea op
pagina 3. Voor deze zin treedt de volgende formulering in de plaats: Oe provincie Zeeland is van
mening dat alle Zeeuwse getijdenwateren, dus ook de Oosterschelde, onderdeel moeten zijn van
en moeten meegroeien met het zanddelend kustsysteem. Zij verzoekt de Stuurgroep
Zuidwestelijke Delta dit punt een onderdeel te laten zijn van de integrale voorkeurstrategie."
Toelichting
Provinciale Staten hebben op 1 november 2013 een motie aangenomen waarin Gedeputeerde
Staten werden opgedragen het meegroeien van de Oosterseheldebodem met de zeespiegelrijzing
in te brengen bij de strategiebesprekingen van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta. In dat licht is de
laatste zin van de eerste alinea op pagina 3 van de brief van 13 mei 2014 te terughoudend
geformuleerd. Nu zich nog een mogelijkheid voordoet om dit standpunt aan te scherpen en de
positie van Zeeland duidelijk voor het voetlicht te brengen moet daarvan gebruik gemaakt worden.

Jean van Burg (SGP)

